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فخ الحداثة ومشكالت الترحيل
هيدف البحث إىل ضبط مفهوم احلداثة ،وحتديد مساراته وسياقاته املكانية والزمانية،
وهجرته إىل سياقات أخرى وأثره فيها .وقد وقف عند مفهوم احلداثة وتقلباته بني الفن
والفلسفة واالجتامع ،حمد ًدا أهم اخلصائص التي وسمت احلداثة .كام أنه كشف الفخاخ
التي نصبتها احلداثة لتسوير نفسها وإطالقها يف الفضاء اإلنساين ،وتناول التيارات املقاومة
ملرشوع التحديث ،واالجتاهات التي قاومت مرشوع التحديث الغريب باعتباره مصدر
وفصل البحث احلديث حول طبيعة احلداثة ما بني السياقية واإلطالق،
احلداثة األولّ .
وعمد إىل حتديد تاريخ احلداثة ،فأشار إىل بداياهتا واستمرارها ونضجها وأفوهلا ،ثم انتقل
إىل مناقشة احلداثة يف خارج رشوطها الزمانية واملكانية ،فوقف عند احلداثة العربية من
خالل رموزها الذين سعوا إىل توطينها يف املجتمع العريب ،وكشف املشكالت التي الزمت
احلداثة العربية من حيث األسئلة التي طرحتها وعالقتها بالسياق العريب وزمنه الثقايف.
تتلخص أهم النتائج التي توصل اليها البحث يف أن احلداثة مفردة نُحتت بعناية ووعي
لتصف حالة متعينة يف التاريخ ،هي حالة متيز احلضارة الغربية عىل صعيد التغريات التي
علميا ساهم يف حتقيق
تقنيا
حولت البيئة املادية والروحية يف الغرب ،فأنتجت
ً
ً
جمتمعا ً
مكاسب كبرية لإلنسانية بصفة عامة والغرب بصفة خاصة ،وأفرزت مشكالت كربى
أدت إىل بروز تيارات مقا ِومة خلط العقلنة والوضعية الغربية من داخل الغرب نفسه،
واستطاعت احلضارة الغربية من جهة أخرى أن تبلور رؤية عن جممل وضعها احلضاري،
فكانت احلداثة أبرز معامله ،وعملت عىل تصديره إىل العامل كله حتت شعار الكونية
واإلنسانية.

مقدمة
احلداثة ( )Modernismمن أكثر املفردات إثارة للجدل؛ فقد تورط العامل ،من أقصاه إىل أدناه،
قادرا
وإرصارا عىل رشعنتها باعتبارها مفهو ًما
سعيا وراء تفسريها،
كونيا ً
ً
إنسانيا ً
ً
يف أدغاهلا ً
ٍ
عىل عبور احلدود الزمكانية ،األمر الذي جعلها حمل خالف عنيف بني املجموعات البرشية من جهة،
ختصص األدب والنقد ،رئيس قسم اللغة العرب ّية في جامعة كردفان  -السودان.
* دكتوراه فـي اللغة العرب ّيةُّ ،
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واألفراد وتوجهاهتم األيديولوجية من جهة أخرى .وقد حظيت احلداثة بدراسات عدة يف الغرب
وغريه ،ومعظم الدراسات الغربية التي تُعترب مصادر عن احلداثة -راوحت بني كشف مفهومها
وأسسها و ُبناها ،ونقد أسسها .وأبرز الدراسات التي حاولت التعريف هبا :كتاب احلداثة الذي حرره
مالكوم برادبر ( )M. Bradburyوجيمس ماكفارلن ( ،)J.McFarlaneوهو من ثالثة أجزاء ،يشمل
جمموعة من الدراسات التي كشفت مفهوم احلداثة وجغرافيتها ومدهنا ومدارسها ،وكانت الطبيعة العامة
للدراسة طبيعة وصفية .ومن الدراسات الوصفية الدراسات التي حررها بيرت بروكر) ) P. Brokerكتاب
احلداثة وما بعد احلداثة ،وغري ذلك من الدراسات .عىل أن معظم الدراسات النقدية كانت تتحدث عن
أفول احلداثة وال إنسانيتها وموهتا ،لكن أبرز دراسة نقدية يف هذا السياق تلك التي قدمها مارشال بريمان
) (M.Bermanيف كتابه حداثة التخلف ،وقد طابق فيها بني مرشوع احلداثة ومأساة التنمية يف أوروبا حتى
ً
نموذجا لطبيعتها .كام أنه درس احلداثة
مستلهم يف ذلك عمل غوته فاوست
أطلق عليها «تراجيديا التنمية»،
ً
بني إنجازها كمرشوع متكامل واحلداثة كحالة جمتزأة من سياقها وحماولة توطينها يف سياق مل تتكامل فيه
نموذجا حلداثة التخلف التي بنيت عىل
رشوط احلداثة؛ فدرس مدن احلداثة ،وحدد بناء مدينة بطرسبورغ
ً
مجاجم العامل .ومن الدراسات املهمة دراسة أالن تورين ) )A. Tourineيف كتابه نقد احلداثة ،فوقف عند
مرشوعها السيايس والفكري ،وكشف املفارقة بني شعاراهتا يف مسائل حقوق اإلنسان واحلرية والديمقراطية
والواقع الذي أفرزته تلك الشعارات عندما حتولت إىل حالة متعينة .ومن الدراسات التي زاوجت بني
الوصف والنقد دراسة هابرماس يف كتابه القول الفلسفي للحداثة ،إذ كشف املقوالت الفلسفية املؤسسة
وموضحا األسس التي قامت احلداثة
عارضا أهم الشخصيات،
ً
للخلفية االجتامعية للحداثة الغربية،
ً
تعب عن خالصة ما نوى قوله ،وهي «احلداثة
الغربية عىل أكتافها،
ً
ومشريا إىل مقولة مركزية يف مفتتح الكتاب ّ
مرشوع مل ُينجز» ((( .وهناك جمموعة من الدراسات التي أفاد منها البحث ،من أمهها دراسة هنري لوفيفر
(« )H. Leverما احلداثة» ،ودراسات أكتافيو باث ( « (O. Pazالشعر وهنايات القرن العرشين» ،ودراسة
رايموند وليامز (« ( R. Williamsطرائق احلداثة» ،وغري ذلكّ .أما الدراسات العربية عن احلداثة،
فهي ال تعد ،وهذه الكثرة جتعل عرضها نقد ًيا من الصعوبة بمكان .من جهة أخرى ،وقف البحث عند
معظمها بيشء من التفصيل داخل البحث .ولكن مع هذه الكثرة ،فإن ما ُكتب عن احلداثة يف العربية
راوح بني مسارين :املسار األول هو مسار يطرح احلداثة يف إطار الرتاث العريب بروح مستوعبة وناقدة
وموظفة ،وأبرز هذه الدراسات ارتبطت بمرشوع شخصيات أكثر من ارتباطها بتيار عام ،من أبرزها:
دراسات حممد عابد اجلابري وكامل أبو ديب وحممد بنيس وعيل أمحد سعيد (أدونيس) وحممد مجال باروت
وقادرا
كونيا عا ًما
منجزا
وغريهمّ .أما املسار الثاين ،فهو املسار الذي ينظر إىل احلداثة باعتبارها
ً
ً
إنسانيا ً
ً
عىل العبور ،ومعظم هذه الدراسات اختصت باألدب عامة والشعر بصفة خاصة .ومن هذه الدراسات
ما قدمه وفيق خنسة وخالدة سعيد وفاضل عزاوي الذين عمدوا إىل تأسيس حداثة فنية ارتبطت بقضايا
الشكل الشعري وحترره من األوزان والقوايف وصعوده إىل مآالته القصوى مع قصيدة النثر .وجممل
مت عن احلداثة العربية ظلت مقوالت تتحرك بمعزل عن بقية مؤسسات املجتمع
الدراسات التي ُقدِّ ْ
العريب السياسية واالقتصادية والثقافية ،فلم تتحول من فردانيتها إىل اجتاهات أو إىل مدارس تبلور رؤية
تأسيسا أو نقدً ا .ويأيت هذا البحث ً
متمم للجهد املبذول
فلسفية أو اجتامعية أو سياسية يمكن تطبيقها
ً
((( يورجن هبرماس ،القول الفلسفي للحداثة ،ترجمة فاطمة الجيوشي (دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،)1995 ،ص .5
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بشأن احلداثة ،موظ ًفا عد ًدا من املناهج واملعارف من دون اإلشارة إليها رصاحة؛ فوظفت الدراسة حتليل
اخلطاب والتحليل الثقايف وعلم االجتامع واألنثروبولوجيا ؛ عىل أن االستقراء واالستنباط واملقارنة هي
اآللية َّ
املوظفة يف البحث.

مفهوم الحداثة
عىل الرغم من كل اجلهد الكبري التي ُبذل يف حتديد مفهوم احلداثة ،فإن ذلك مل يقُ د إىل حتديد واضح وقاطع
يمنع ال َّلبس والتداخل املفهومي ،ألن مفردة حداثة تتداخل مع مفردة حديث التي تتجىل عىل طول مسار
التاريخ البرشي؛ فكل حلظة -كام ذهب ابن قتيبة ً
قديم -حتمل ِقدمها وحداثتها((( ،وكل حديث -كام
ذهب باث -هو انتقايل وعابر .لذا ،هناك حداثات بقدر ما هناك من حقب وجمتمعات((( ،فاحلداثة ،كام
ذهب باث ،ما هي ّإل تعبري عن الوضع الدراماتيكي للحضارة التي ال تبحث عن أساسها يف املايض أو يف
مبدأ ثابت ،وإنّام يف التغّ ري الدائم ،وهبذا تكون احلداثة عبارة عن نمط من وعي اإلنسان املعارص يف اهتاممه
غالبا ما تقود ،يف رأي نورثروب فراي ) ، )N. Fryeإىل اليأس جراء رسعة
باللحاق بحركة الزمن التي ً
هذه احلركة(((.
وبام أن الناس خيتلفون من حيث تصوراهتم وسياقاهتم السوسيولوجية ،فإن الوعي الناجم عن ذلك
سيختلف ً
حتم باختالف هذه التصورات والسياقات ،األمر الذي جيعل التلفظ بكلمة احلداثة ومشتقاهتا
ال يقود إىل يشء؛ فقد ذهب لوفيفر إىل أنه «حني جيرى تلفظ كلامت مثل :األزمنة احلديثة ،أو التقنيات
انطباعا يسود بأنه قد تم هنا تلفظ كلامت ذوات معنى ،فيام مل حيصل يف
احلديثة ،أو الفن احلديث ،فإن
ً
احلقيقة قول يشء .لقد متت ،فقط ،اإلشارة باإلهبام إىل اختالط ّ
يتعذر ح ّله ،قائم بني املوضة واحلال
واملقبول والدائم واملعارص»(((.

واحلداثة من حيث موضوعاهتا متشعبة ،ومن حيث مساراهتا خمتلفة؛ فهناك حداثة الفكر وحداثة الفن
واألدب والعامرة والتخطيط العمراين واملوسيقى واألزياء وحداثة االقتصاد واإلدارة والتدريب...إلخ.
ولكل واحد من هذه املسارات تارخيه الذي ّ
يشكل سريوراته وحضوره داخل منظومة القيم االجتامعية
وعصيا
متشظيا
يف عالقتها بمنجزها التارخيي وآفاقها املستقبلية .لذلك ،فإن مفهوم احلداثة سيظل مفهو ًما
ًّ
ًّ
عىل التحديد ،فاحلداثة ،من جهة ،ترتبط بطرائق تعريف الذات بوصفها طريقة لتعريف احلارض ،وترتبط،
من جهة أخرى ،بمنجزات مادية يف جغرافيا برشية حمددة ،وهذا ما جيعل عملية التحديد املفهومي
والتارخيي مسألتني يف غاية الصعوبة ،ألن احلداثة ترتبط بالفرتات التي تكون إبداعية عىل نحو غري عادي،
وهي الفرتات اإلبداعية التي مل تكف عن الظهور عىل مسار التاريخ البرشي ،األمر الذي جيعل قيمة
ً
مستقل عن احلداثة
احلداثة ال تتأسس عىل رشوط داخلية ،وإنام عىل جمموعة من القيم التي توجد وجو ًدا
كل ما يأيت ً
كام ذهب بول دي مان ( .((( )P. de manفاحلداثة ،يف رأيه ،عبارة عن رغبة يف ّ
دك ّ
أول،
((( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر (القاهرة :دار المعارف ،)1958 ،ج ،1
ص 63-62

((( أوكتافيو باث ،الشعر ونهايات القرن :الصوت اآلخر ،ترجمة ممدوح عدوان (أبو ظبي :دار المدى للثقافة والنشر ،)1998 ،ص .30
((( المصدر نفسه ،ص .22
((( هنري لوفيفر ،ما الحداثة ،ترجمة كاظم جهاد (بيروت :دار ابن رشد ،)1983 ،ص .31
((( بول دي مان ،العمى والبصيرة :مقاالت في بالغة النقد المعاصر ،ترجمة سعيد الغانمي (أبو ظبي :منشورات المجمع الثقافي،
 ،)1995ص .226

60

العدد 2/ 8
ربيع 2014

ً
أمل بالوصول إىل نقطة احلارض احلقيقي التي تتجىل من خالهلا القوة الكاملة لفكرة احلداثة ،وذلك من
خالل اجلمع بني النسيان املتعمد والفعل الذي يمثّل ً
أصل جديدً ا((( .وهنا يلتقي دي مان مع ديفيد هاريف
(  (D. Harveyعند أن احلداثة وقائع أنتجتها عملية حتديث حمددة قادت إىل استجابات قلقة وغري مستقرة
(((
يفرق بني احلداثية التي يراها حالة وعي واحلداثة التي يصفها بأهنا جمموعة
ّ
تسمى احلداثية ؛ فهاريف ّ
وقائع أنتجتها عملية حتديث حمددة ،عىل الرغم من أن معظم الدراسات ترى أن العكس هو الصحيح.
واحلداثة ،يف رأي هاريف ،ال يمكن فهمها بعيدً ا عن فهم خروج عامل جديد من خملفات عامل قديم عرب
خلق؛ فصورة التدمري ّ
عملية تدمري ّ
اخللق تبدو غاية يف األمهية لفهم احلداثة ،ألهنا نابعة من املآزق
العملية التي واجهت تطبيق املرشوع احلداثي؛ إذ ال يمكن ،يف رأيه ،أن يقوم عامل جديد من دون تدمري
العامل الذي كان موجو ًدا من قبل(((.
يشري ما ذهب إليه هاريف إىل أن احلداثة منظومة معقدة من حاالت الوعي وعمليات التحديث والتغيري
التي طاولت مساحات واسعة من البيئة املادية والروحية يف الغرب؛ منظومة ) )Systemتصعب اإلحاطة
كثريا عن هذه الرؤية احلداثية التي تأخذ بطبيعة
بأبعادها .وال يبتعد مارشال بريمان (ً )M. Berman
املعرفة هلا .وقد فشلت ،يف رأيه ،ثالثة عقود كاملة من البحث املستقيص
االستجابة التي تصدرها الذات ِّ
ً
يف كشف مفهومها وتوضيحه ،وما أنتجته من حتديدات ال تعدو كوهنا أشكال متناقضة .ولفهم احلداثة،
اقرتح بريمان تقسيم احلياة احلديثة إىل مستويني ،استنا ًدا إىل استجابات النقاد والباحثني :املستوى املادي
نوعا من الروح اخلالصة التي تتطور
واملستوى الروحي؛ فمن حيث املنظور الروحي ،تكون احلداثة ً
البنى
وفقًا ملتطلباهتا الفنية والفكرية املستق ّلةّ ،أما من حيث املنظور املادي ،فاحلداثة منظومة معقدة من ُ
(((1
ذهنيا فحسب ،وإنام وعي ومنجز مادي ً
أيضا
وعيا ً
والصريورات املادية والسياسية  .فاحلداثة ليست ً
يمكن اإلشارة إىل فرتته الزمنية املحددة وبيئته املكانية املعلومة بوضوح ،وهي فرتة وبيئة حددمها بروكر
متيز الثقافة (األنغلو  -أمريكية واألوروبية) يف القرن العرشين(.((1
بظاهرة ّ
عىل الرغم من هذه الضبابية التي حتوم حول مفهوم احلداثة ،يذهب وليامز إىل أن من املمكن حتديدها
بوضوح ،وذلك باعتبارها حركة متميزة من حيث ابتعادها القصدي ،وحتديدها الدائم لألشكال األكثر
تقليدية يف الفن والفكر ،وتنوعها الداخيل اهلائل يف املناهج والتوجهات ،فهي حركة قلقة ال يقر هلا
(((1
فنيا ،مثله مثل التيارات الفنية الفكرية التي تلت تيارات
قرار  .وبعض االجتاهات يعترب احلداثة ً
تيارا ً
سابقة عليهّ ،إل أهنا تيار يضم طي ًفا من العبارات التي حتوم حوله ،مثل :احلركة احلديثة والرتاث احلديث
والقرن احلديث واملزاج احلديث ،ثم «احلداثة» التي تُستحرض ،يف رأي برادبري ،كام ُيستحرض عرص
النهضة أو عرص التنوير يف وعينا( .((1فالفن أحد أبرز املناطق التي ازدهر فيها مصطلح احلداثة حتى
((( المصدر نفسه ،ص .233- 232
((( ديفيد هارفي ،حالة ما بعد الحداثة :بحث في أصول التغيير الثقافي ،ترجمة محمد شفيق شيا؛ مراجعة ناجي نصر وحيدر حاج
إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2005 ،ص .129
((( المصدر نفسه ،ص .34
( ((1مارشال بيرمان ،حداثة التخلف :تجربة الحداثة ،ترجمة فاضل جتكر (دمشق :دار كنعان للدراسات والنشر ،)1993 ،ص .121
( ((1بيتر بروكر ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ترجمة فاروق عبد القادر ،عالم المعرفة (الكويت :المجلس الوطني للثقافة،)1999 ،
ص .5
( ((1الحداثة وما بعد الحداثة ،إعداد وتقديم بيتر بروكر؛ ترجمة عبد الوهاب علوب؛ مراجعة جابر عصفور (أبو ظبي :المجمع
الثقافي ،)1995 ،ص .68
( ((1مالكوم برادبري وجيمس ماكفارلن ،محرران ،الحداثة ،1930-1890 ،ترجمة مؤيد حسن فوزي (حلب ،سوريا :مركز اإلنماء
الحضاري؛ دار الحاسوب ،)1995 ،ج  ،1ص .22-21
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فنيا أو مدرسة فكرية أدبية فنية تعني فن التحديث يف ابتعاده الصارم عن املجتمع؛
اعتربها البعض ً
تيارا ً
ففي منظور التعبيــــريني ( )Expressionistsهي فن الال فن ( )non-artsالذي يسعى إىل حتطيم األطر
التقليدية ،وتَب ِّني رغبات اإلنسان الفوضوية؛ فن الرضورة الذي تقاطع مع البيئات الواقعية واحلضارية
التي احتضنها فن القرن التاسع عرش من خالل التحامه بالعوامل الغنائية املوغلة يف خياهلا وهتكمها ،مربزً ا
معا(.((1
كفاءته يف اإلبداع والتحطيم ً
حتيل مجيع هذه الرؤى التي تقدمت عن احلداثة ومفهومها إىل حقيقة مفادها أن احلداثة جمموعة من
ً
أشكال جديدة من الوعي واملنجز املادي ،وهي مل
بالتغيات التي تقدم
اخلصائص والسامت التي ترتبط
ّ
تقترص عىل مسار واحد ،بل هي انقالب كيل يف البيئة الروحية واملادية؛ فاحلداثة ،يف رؤية برادبري ،حالة
اهلزات الكاسحة واملدمرة ،والعمليات املعقّدة من اهلدم والبناء والتحوالت الكربى ،فقد ربط
أنتجتها ّ
اهلزات الكربى التي ترضب املجتمعات واحلداثة ،فاملجتمعات تتعرض ،يف رأيهّ ،هلزات
برادبري بني ّ
طبيعيا تفرضه حركة التاريخ،
دفعا
تتفاوت درجات تأثريها يف املفردات احلضارية ،فبعض ّ
اهلزات يأيت ً
ً
ً
بالتغيات الواضحة يف مسارات
مزلزل ،يشعر الناس معه
وال يقود إىل تغيريات كربى ،وبعضها يكون
ُّ
اهلزات الكاسحة
تغيات ال متثّل
كليا عن األنامط املوجودةّ .أما النوع الثالث ،فهو ّ
ً
احلياةّ ،إل أهنا ُّ
خروجا ً
حتول ّ
كل البناءات القائمة إىل أنقاض ،فيتجه الناس إىل البحث عن بدائل جديدة .وهذا
واملدمرة التي ّ
اهلزات هو الذي أدى ،يف رأينا ،إىل إفراز أشكال حياتية جديدة عىل امتداد التاريخ ،وما احلداثة
النوع من ّ
اهلزات والتحوالت.
ّإل نتاج جديد هلذا النوع من ّ
اهلزات العنيفة التي حدثت يف مسرية
بتتبع ّ
إذا اعتمدنا رؤية برادبري ،فإننا نستطيع حتديد تاريخ احلداثة ّ
تغيات جذرية يف وعي الناس ومفرداهتم الثقافية ومعطيات حياهتم يف املأكل واألزياء
البرشية ،وأ ّد ْت إىل ّ
والتوازنات السياسية واالقتصادية  ...إلخ ،.وعندها نكون أمام حداثات كثرية ال أمام حداثة واحدة،
اهلزات الكاسحة حدثت يف أزمنة متعددة وثقافات متباينة وجغرافية خمتلفة ،وأفرزت ّ
مرة
ألنّ هذه ّ
كل ّ
ً
قيم جديدة ح َّلت حمل القيم القديمة ،ونشأ يف إثر ذلك رصاع عنيف انتهى ملصلحة ماهو جديد ومتطور.
معرفيا ما زالت آثاره أحد موجهات احلضارة
منتجا
ففي العهد اليوناين ،حدثت هذه اهلزة التي أفرزت ً
ًّ
يف عرصنا الراهن .ويف املجتمع العريب حدثت هذه اهلزة مع ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربيةّ ،
فحطمت
تغي جذري يف
بناءات املجتمع العريب يف العرص املوسوم باجلاهيل ،وأوجدت أنسا ًقا جديدة أدت إىل ّ
عالقات اإلنسان السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،كام أحدثت انقال ًبا جوهر ًيا يف مفاهيم اإلنسان
العريب وتصوراته لذاته وللعامل ،فانتقل املجتمع العريب ،نتيجة ذلك ،من هامش التاريخ إىل مركزه ،ومن
التمدن ،ومن املشافهة واالرجتال إىل التدوين ،وغري ذلك من اإلفرازات التي وضعت بصمتها
البداوة إىل
ّ
يف مكونات احلضارة اإلنسانيةّ .إل أن ذلك كله مل يقُ د إىل نحت مفردة احلداثة يف مجيع تلك السياقات ،ومل
تربز حضارة طرحت مفاهيم احلداثة وتبنتها وأثارهتا كقضية فلسفية نظرية ،األمر الذي يدفعنا إىل ترجيح
اهلزات التي
رؤية بروكر السابقة يف ربط احلداثة باملجتمع الغريب يف العرص احلديث ،فهو جمتمع شهد أعنف ّ
جذرية يف البيئة الداخلية واخلارجية لإلنسان
حتوالت
ّ
شاركت فيها جمموعة من املسارات التي أحدثت ّ
فقللت ،بابتكار تكنولوجيا اإلنتاج والتصنيع،
الغريب ،فاستطاعت أن تعزز وجوده وسعادته يف العامل،
ْ
معاناة اإلنسان يف مجيع مستوياهتا ،وسامهت بمعارفها السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف تنظيم
املجتمعات الغربية وضبط حركتها وتوجيهها نحو عقالنية التفكري يف حل املشكالت وختطيط املستقبل،
وغري ذلك من املنجزات اإلجيابية التي عملت عىل إثراء احلياة اإلنسانية.
( ((1المصدر نفسه ،ج  ،1ص .28- 27
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إال أن هذه املسارات اإلجيابية يف احلضارة الغربية املنتجة للحداثة األخرية مل تكن الوجه الوحيد
كون مفاهيمها وتصوراهتا؛ إذ هناك جمموعة من املشكالت
البعد الوحيد الذي ّ
املتضمن يف دفاترها ،وال ُ
التي أدت إىل بروز تيارات مقاومة لإلفراط يف العقلنة والتجريب ،فبجوار تكنولوجيا السلم كانت
املدمرة ،فأنتجت جغرافية احلداثة األخرية
تكنولوجيا احلرب التي ّ
كدست كميات هائلة من األسلحة ّ
دمارا ً
هائل يف املعطيات املادية والروحية ،وأدخلتا أوروبا يف حروب قومية
حربني عامليتني أحدثتا
ً
ودينية خ ّلفت وراءها خسائر مهولة ،وانطوى املوقف اإلنساين املتسامح واملنفتح عىل وجه استعامري
ٍ
ومستعل ،والزمت احلركة االقتصادية اإلجيابية يف الغرب أسوأ أشكال السخرة يف التاريخ؛ فمن
مهيمن
فتعرت أمام عينيه هالة اإلنساين املفخخة التي حاول
خالل حركة االستعامر اخترب الضمري الغريب ذاتهّ ،
رسمها ،فوجد نفسه غار ًقا يف لصوصية مقننة عملت عىل هنب خريات الشعوب املستعمرة حتت مظلة
مساعدهتا للخروج من التخ ّلف ،وهي حالة خصص هلا إدوارد سعيد كتابه املوسوم بــ الثقافة واإلمربيالية
) ،)Culture and Imperialismوهو ،يف رأينا ،أعمق ما ُكتب عن تالزم وحتالف مؤسسات املستعمر
الثقافية والفكرية والعسكرية واالقتصادية يف حركة االستعامر التي جتلت طوال النصف األول من القرن
العرشين ،واستمرت يف بعض املناطق حتى ما بعد ذلك.
هذه السلبيات وغريها من العوامل األخرى هي التي أدت إىل ظهور تيارات احلداثة يف الفكر والفن
عاليا ضد اإلفراط يف العقلنة والنزعة التجريبية اخلانقة ،فسعت إىل إجياد
واألدب؛ تيارات
ْ
جهرت بصوهتا ً
عالقة متوازنة بني بيئة اإلنسان الروحية واملادية ،وذهبت إىل البحث عن عوامل محيمة يف مناطق خمتلفة
من العامل ،فذهب بعضها إىل فتوحات فرويد السايكولوجية ،وأغرق نفسه يف طبقات الالوعي املتخفية
بغرض مواجهة العقل الواعي ،وهو ما قامت به السوريالية  ،وذهب آخر إىل اإليغال يف الالمنطق والعبث
ملواجهة القصدية العقالنية التي ا ّدعتها األنوار ،مثلام فعلت الدادائية بقيادة تريستان تزارا (،(T. Tzara
وكام فعل تيار مرسح العبث ،واجتهت تيارات إبداعية كثرية إىل الرشق وسحره وروحانيته ملواجهة
عقالنية الغرب وعلمويته (  (Scientisكام فعل غوته والرومانسية عمو ًما .وكانت مدرسة فرانكفورت
املسار الفكري والفلسفي األكثر جذرية يف نقد أسس احلداثة الغربية املتمثّلة يف األنوار من جهة ،وبروز
الرأساملية باعتبارها ممث ًّل سي ًئا يعمل ضد التحرر الذي كان يشكل اهلدف األسمى ملرشوع األنوار .وقد
متثّلت هذه التيارات املقاومة خلط اإلفراط يف العقلنة يف جمموعة من احلركات األدبية والفنية والفكرية
والفلسفية ،ومحلت جمموع ًة من اخلصائص التي تباينت رؤاها ومنطلقاهتا ،واتفقت يف أهدافها ومواقفها،
ومن هذه اخلصائص:
 اهليام النقدي العنيف :متثّلت احلداثة ،باعتبارها إفرازً ا لواقعٍ جرى حتويله بعنف ،يف ذلك احلس النقديمعا.
الذي توجه إىل نقد اخلارج والداخل ً
 مقاومة النمذجة :نظرت احلداثة إىل نفسها باعتبارها حركة تسعى ًدائم إىل جتاوز النموذج واملثال ،وذلك
من أجل البحث عن الطزاجة.
توجها ،أهنا يف رحيل دائم نحو املستقبل ،فهي
 النزعة املستقبلية :زعمت احلداثة ،باعتبارها حركة أوً
حتوهلا إىل نموذج.
حركة دائمة اللهاث ال تستقر عند نقطة حمددة تبلغها ،وذلك خو ًفا من ّ

 النزعة الكونية واإلنسانية :هذه اخلاصية من أكثر خصائص احلداثة إثارة للجدل؛ فقد ذهبت احلداثةإىل الزعم بأهنا رؤية كونية عامة وإنسانية حمضة ،ظ ًنا منها أهنا تتجاوز السطوح لتقبض عىل اجلواهر التي
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تلتقي عندها اإلنسانية مجعاء .وقد ساعدت جمموعة من املعطيات احلضارية يف الغرب عىل النظر إىل
هذه اخلاصية (الكونية واإلنسانية) باعتبارها رؤية مطلقة ،األمر الذي أدى إىل تب ّني وجهات نظرها يف
كثري من بقاع العامل ،فقاد ذلك إىل وجود مفارقات كربى بني هذه احلداثات املرحلة عن أصلها الروحي
وسياقاهتا الزمكانية.

تاريخ الحداثة

اختلفت اآلراء يف حتديد تاريخ قطعي للحداثة ،وذلك الختالف املفاهيم املطروحة عن احلداثة من جهة،
وتعدد املسارات املرتبطة هبا من جهة أخرى؛ فهناك املسار الفني واملسار السيايس واملسار الفلسفي ومسار
الكشوف العلمية وغري ذلك ،وهذا ما دفع هابرماس إىل زعم أن احلداثة صريورة مل تصل إىل مآالهتا بعدُ .
ً
شمول وموضوعية؛
ومع تعدد اآلراء بشأن تاريخ احلداثة ،فإن ما طرحه بريمان يعد ،يف رأينا ،املوقف األكثر
فقد ذهب بريمان إىل وضع تاريخ يضع احلداثة يف مساحة واسعة تضم ثالث حقب أساسية (:((1

احلقبة األوىل :متتد من بدايات القرن السادس عرش وتستمر إىل هناية القرن الثامن عرش .وهي الفرتة التي
شعر فيها الناس بالتغيريات التي أصابت حيواهتم من دون وعيهم بام حدث أو ما أصاهبم ،فهي مرحلة
عصيبة من فقدان اليقني بعاملهم ،واإلحساس باليأس الطاغي وخيبة األحالم ،والسعي إىل امتالك تفسري
مالئم لوجودهم ورشوط حياهتم املجتمعية.
الثوري ،حني بلورت الثورة
احلس
احلقبة الثانية :تبدأ مع تسعينيات القرن الثامن عرش ،وهي فرتة ظهور
ّ
ّ
وعي
الفرنسية رؤاها ومواقفها ،واخرتقت
ً
قطاعا ً
كبريا من اجلامهري الساكنة يف العهود السابقة ،فتشكل ٌّ
شعورا قو ًيا بالعيش يف زمن ثوري يشمل مجيع ميادين احلياة الشخصية واالجتامعية
حداثي عظيم امتلك
ً
ٌّ
والسياسية .ولكن مع ذلك ،مل يتخل هذا اجلمهور عن أزمنته السابقة ،فظلت حياته املادية والروحية
تنوس بني هذه الثنائية الداخلية ،كام ظل الشعور بالعيش يف عاملني خمتلفني يف اللحظة ذاهتا هو اإلحساس
الطاغي ،عىل أن هذا اإلحساس هو الذي و ّلد أفكار التحديث وكشف مسارات احلداثة.

احلقبة الثالثة :هي فرتة القرن العرشين ،حني اتسعت مفاهيم التحديث وانترشت يف مجيع بقاع العامل،
وتبلورت ثقافة عاملية متطورة ُعرفت باحلداثة ،وذلك من خالل األعامل العظيمة يف جمــاالت اآلداب
والفنون .وقد متيزت هذه املرحلة باتساع رقعة مجهور احلداثة ومتزقه إىل حشود جمزأة تتكلم لغات خمتلفة
لكنها تتفق تصوراهتا مع التباين يف وجهات النظر .كذلك هبتت فكرة احلداثة ،وباتت تفقد تلك احلامسة
الكبرية فوجد الناس أنفسهم يف أجواء عرص حديث فقد اتصاله بجذور حداثته نفسها.

نقد الحداثة

وجهت نقدً ا
عىل الرغم من هذا التعميم واالتساق الظاهر لرؤى احلداثة وتوارخيها ،ظهرت أصوات قوية ّ
جذر ًيا إىل كل العقل املنتج للحداثة؛ فقد مارست مدرسة فرانكفورت ،منذ بدايات القرن العرشين ،نقدً ا
عميقًا لعرص األنوار ،ولكل احلضارة التي استندت إىل مفاهيمه ،واعتربت أن دعوته إىل التحرر انقلبت إىل
أسطورة زائفة وأداة للقمع والسيطرة والتزييف؛ فـــ«السيطرة املامرسة عىل طبيعة خارجية مموضعة وعىل
طبيعة داخلية مقهورة هي السمة الدائبة لألنوار» ( .((1وأكثر ما جتىل نقد احلداثة كان يف كتابات تورين،
( ((1بيرمان ،ص .9- 8

( ((1هبرماس ،ص .177
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وال سيام كتابه نقد احلداثة ،حيث ذهب إىل أن احلداثة فقدت ،بسبب تدمريها للنظم القديمة ونشوهتا
بانتصار العقالنية ،أهم خاصيتني من خواصها التي دفعتها ،ومها التحرر واإلبداع .يقول تورين« :إن
تواضعا ،عندما حتددت بتدمري النظم القديمة وبانتصار
فكرة احلداثة يف شكلها األكثر صالبة ،واألشد
ً
العقالنية ،فقدت قوهتا يف التحرر ويف اإلبداع .وال تستطيع الصمود أمام القوى املتعارضة مثل الدعوة
(.((1
الكريمة حلقوق اإلنسان ،وصعود االختالفية والعنرصية»

التغيات العميقة
وصل هذا املسار النقدي إىل ذروته يف ستينيات القرن العرشين ،وذلك عندما بدأت ّ
ترضب عد ًدا من املؤسسات االجتامعية والسياسية واالقتصادية والتقنية والفنية .وقد متثّل أبرز هذه
التغريات يف ثورة احلريات والتحرر التي انطلقت يف فرنسا يف منتصف ستينيات القرن العرشين ،ثم
أخريا يف أمريكا ،وكانت متثّلها قوة جديدة يف التاريخ هي حركات
اتسعت دائرهتا يف أوروبا ،ومتركزت
ً
الشباب واحلركات النسوية واألقليات القومية واإلثنية .كام جتلت هذه املفاهيم يف احلركات الفنية
غيت الوعي البرشي كلية ،فتغريت معها
واألدبية والفكرية والسياسية ،واختذت يف الفلسفة مسارات ّ
وانتشارا
وضوحا
التغيات األكثر
ً
ً
مفاهيم التاريخ والفلسفة واالجتامع وعلم النفس وغري ذلك .وجت ّل ْت ّ
أخريا ،حيث برز مفهوم العوملة
يف عالقات االقتصاد وآليات اإلنتاج والتوزيع وثورة االتصاالت
ً
وتغيت مراكز القوى فخرج االحتاد السوفيايت من الرصاع ،وظهرت
واملجتمع الشبكي وجمتمع املعرفة،
ّ
اقتصاديات رشق آسيا بصفة عامة ،واقتصاد الصني كقوة عمالقة بصفة خاصة ،وهي مرحلة جديدة
سمها ألفن توفلر ( « (A. Tofflerاملوجة الثالثة» ّ
ّ
وسمها معظم املفكرين (تريي إيغلتون ،ديفيد هاريف،
إهياب حسن ،ليندا هتشيون ...إلخ« ).ما بعد احلداثة» ).)Postmodernism
مهام تباينت مفاهيم احلداثة وتنوعت توارخيها وتبلورت استدراكات غربية حوهلا ،فام هي ،يف رأينا،
متيز الثقافة الغربية وصعودها إىل سطح املشهد العاملي احلديث ،حمددة الرشوط السياسية
ّإل حالة ّ
واالقتصادية والعسكرية والثقافية يف عالقتها باآلخر ،ومؤسسة للمفاهيم اجلاملية واألخالقية ،ومؤطرة
للمعايري يف األذواق واألتيكيت؛ مرتكزة ،يف مجيع ذلك ،عىل قدرات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية
وثقافية مغرية ورادعة يف اللحظة ذاهتا ،األمر الذي أدى إىل تب ّني كثري من وجهات نظرها ومقوالهتا يف
فتم ،استنا ًدا
جمال الفن والفكر واالقتصاد ...إلخ؛ باعتبار أن مقوالهتا ذات طابع كو ّ
ين ورشط إنساين عامّ ،
دمارا
إىل ذلك ،جلب تكنولوجيا السلم واحلرب بطرق غري مدروسة لسياقات أخرى ،فأحدث ذلك ً
مهول للبيئات الروحية واملادية يف الدول املستعمرة ،وهو أمر أدى إىل فصام ٍ
ً
حاد بني البناءات
وتشوهيا
َ
ً
الروحية واملادية يف عالقات اإلنسان باملكان.
بناء عليه ،ال بد من أن ختضع كونية احلداثة وإنسانويتها ملساءلة ،فمفهوم الكوين واإلنساين مفهوم معمم
ً
يعب عن وجهة نظر اإلنسان الغريب لإلنساين والكوين؛ وذلك لوجود
تعميم
ً
فاضحا ،ألنه يف حقيقة أمره ّ
رؤى أخرى تتقاطع وجهات نظرها مع رؤية الغرب احلداثية حول مفهوم اإلنساين والكوين .ومهام بلغت
احلداثة من درجات التجريد والتعميم ،فهي مفردة غربية املنشأ ،تتصل بمجمل التحوالت االجتامعية
ٍ
ٍ
وعنيف للبيئة الروحية
جذري
حتويل
واالقتصادية والسياسية والعلمية والفكرية والفنية التي قادت إىل
ٍّ
واملادية يف الغرب .ومهام تعددت وجوه احلداثة ،فهي تلتقي عند هدف واحد هو تعزيز وجود الفرد
«األورو  -أمريكي» يف العامل ،وتأسيس وجهات نظر مجالية وقيمية تصلح ،يف رأهيا ،للتصدير وتعبيد طريق
( ((1أالن تورين ،نقد الحداثة ،ترجمة أنور مغيث (القاهرة :المشروع القومي للترجمة ،المجلس األعلى للثقافة ،)1997 ،ص .22
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واحدة جيب عىل مجيع شعوب العامل أن تسري عليها ،عىل الرغم من ارتباطها بلحظة تارخيية يمكن توثيقها
وكشف مالبساهتا وحتديد مساراهتا وأسئلتها.

الحداثة العربية ومشكالت الترحيل

يقول غاستون باشالر( « :(G. Bachlardإن استعامل املنظومات الفلسفية يف املجاالت البعيدة عن أصلها
الروحي يكون عىل الدوام عملية دقيقة ،ويكون يف الغالب عملية خميبة لآلمال ،فاملنظومات الفلسفية
املرحلة عىل هذا النحو ،تغدو عقيمة وخادعة ،فهي تفقد فعالية متاسكها الروحي ،الفعالية التي تغدو
حساسة عندما نعاود رؤيتها يف أصالتها احلقيقية»( .((1فاحلداثة ،يف ضوء هذه املقولة ،من أبرز املنظومات
الفلسفية التي تم ترحيلها من بيئتها الروحية إىل سياقات مغايرة .ويف العامل العريب جرت استضافة هذه
املفردة ضمن القاموس املعريف العريب من دون اعتبار هلذه السياقات ،عىل أن معظم التنظري احلداثوي
العريب كان يف جمال الفن والفكر ،ومل يبتعد معظم هذا التنظري عن مقوالت احلداثة الغربية .وملا كان التنظري
العريب من الوفرة بمكان ،سنستضيف أهم معامل احلداثة العربية ،وهي معامل ارتبطت بشخصيات أكثر من
ارتباطها بمدارس واجتاهات ،ومن أبرز تلك الشخصيات :حممد عابد اجلابري وكامل أبو ديب وأدونيس
وحممد بنيس ...إلخ.

يفرق فيها بني احلداثة كحالة غربية واحلداثة يف هجرهتا اإلنسانية،
يطرح اجلابري رؤية سياقية للحداثة ّ
سياقيا؛ فاحلداثة يف رأيه «جيب أن
إال أنه يقر بوجود فروق ثقافية حتدد اجلدوى من طرح سؤال احلداثة
ً
(((1
معا»  .واجلابري
تتحدد عىل ضوء معطيات واقعنا الراهن .واحلداثة هي النهضة واألنوار وجتاوزمها ً
املنضدة يف أبديتها ،وإنام ُينظر إليها باعتبارها رؤية وموق ًفا ،ويرى أن
ال يقف عند مقوالت احلداثة َّ
ورسوخا ،هو املوقف احلداثي
حضورا
«التعامل النقدي مع مجيع مظاهر حياتنا ،والرتاث من أشدها
ً
ً
الصحيح»( ،((2وال تستطيع احلداثة العربية ،يف رأيه ،أن تكون حداثة ّإل بانتظام مجيع مظاهرها يف مسار
العقالنية والديمقراطية باعتبارمها ممارسة ال مقولتني ،وأن متارس العقالنية يف دائرة الرتاث حتى تتكشف
هلا املسارات السالبة لنظام احلكم ومرشوعيته؛ فام مل تفتضح أصول االستبداد بالرؤية النقدية ،ال يمكن،
تعب عن خصوصيتها ،وما مل تتأسس هذه احلداثة ذات اخلصوصية ،لن تستطيع
يف رأيه ،تأسيس حداثة ّ
احلداثة العربية الدخول يف مسار احلداثة املعارصة كفاعلية ،فيجب أن تكون احلداثة رسالة حتديث للذهنية
واملعايري العقلية والوجدانية .لذا ،فــ «عندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثية ،فإن خطاب احلداثة فيها
جيب أن يتجهً ،
أول وقبل كل يشء ،إىل الرتاث هبدف إعادة قراءته ،وتقديم رؤية عرصية عنه»(.((2
فاجلابري ينظر إىل احلداثة ال كحالة منجزة يمكن متثّلها ،وإنام حالة وعي من جهة ،وممارسة هلذا الوعي
من جهة أخرى.
يف املسار النقدي ذاته ،يبلور الدكتور كامل أبو ديب رؤيته للحداثة؛ فاحلداثة ،يف رأيه ،وعي الذات يف
التغي ،وانفصام دائم عن ٍ
نوعا من التوتر والقلق
ماض يسبغ عليها ً
الزمن باعتباره حركة حتمل يف داخلها ُّ

( ((1غاستون باشالر ،فلسفة الرفض :مبحث فلسفي في العقل العلمي الجديد ،ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت :دار الحداثة،
 ،)1985ص .5
( ((1محمد عابد الجابري ،التراث والحداثة :دراسات ومناقشات (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .17
( ((2المصدر نفسه ،ص .18
( ((2المصدر نفسه ،ص .17
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واملغامرة(()((2؛ لذلك فهي رفض واع للسلطة ،وحفر دائم عن أسئلة وبحوث مل تُطرق ،أسئلة قلقة ال
تطمح إىل احلصول عىل إجابات هنائية ،وإنام اخرتاق دائم للسالم مع النفس ومع العامل .وال يمكن ،يف
ّ
املتشكل يف
رأيه ،بناء تصور عن حداثة عربية بعيدً ا عن بنية الثقافة املضادة لفكرة اخلروج عىل صورة العامل
إطاري القديم واإلمجاع .فاحلداثة انقطاع معريف عن مصادر الرتاث ،وتغري جذري يف موقف اإلنسان من
اللغة والفكر واإلنسان والكون والشعب والسلطة والداخل واخلارج واإلبداع والتقليد .وأزمة احلداثة
العربية ،يف رأيه ،تكمن يف أن انقطاعها عن املايض من أجل احلارض ،وهجرهتا من احلارض نحو املستقبل-
مل يوازه اندفاع حضاري مماثل يف بناءات املجتمع األخرى( .)2لقد استطاع كامل أبو ديب أن يقبض عىل
جوهر املشكلة التي تتمثّل يف أن احلداثة العربية عبارة عن مقوالت نخبوية ال حركة كلية هلا مرتكزاهتا
السوسيولوجية.
ّأما أدونيس ،فهو الشخصية األكثر إثارة للجدل ،أكان يف مرشوعه الفكري الفلسفي أم يف مرشوعه الفني
اإلبداعي؛ فهو طرح رؤية معممة عن احلداثة التي ال ترتبط عنده بزمان حمدد وال بسياق حمدد ،وإنّام هي
مواقف ورؤى تتقاطع مع السائد وتتمرد عليه ،أكان ذلك يف الفن أم يف الفكر والسياسة .واحلداثة العربية،
يف رأيه ،ظاهرة جتلت بوضوح يف الرتاث العريبً ،
رابطا بني احلداثة واملعنى اللغوي يف العربية (حدث
وحمدث) ال بني احلداثة ( )Modernismوترمجتها كمفهوم ومصطلح عن اإلنكليزية .وهو يرى أنه «يمكن
القول ،من ضمن نظرة العرب إىل ‹اإلحداث› و‹املحدث› ،ومن ضمن الرشوط االقتصادية -االجتامعية
اخلاصة ،أن احلداثة يف املجتمع العريب بدأت موق ًفا يتمثّل املايض ويفرسه بمقتىض احلارض .ويعني ذلك أن
سياسيا ،بتأسيس الدولة األموية ،وبدأت فكر ًيا بحركة التأويل»(.((2
احلداثة بدأت،
ً

هذا التعميم دفعنا ،يف دراسة سابقة ،إىل إطالق عبارة «الصياغة األدونيسية للحداثة»( ((2عىل رؤية
بغض النظر عن طبيعة
أدونيس للحداثة؛ فهو ُيسقط مصطلح احلداثة عىل كل ظاهرة شاذة ومتمردةّ ،
رؤيتها وسياقها وتارخيها ،األمر الذي أوقعه يف تناقضات أعاقت اتساق رؤيته وشموليتها وتعميمها .فقد
جاءت آراؤه أقرب إىل املواقف الذاتية االنطباعية؛ فكل عملية اجتهاد أو إبداع قويل يندرج ،يف رؤيته،
يف دائرة احلداثة ،واحلداثة ،كام يصورها ،ليست ً
مبدأ واحدً ا بل هي مبادئ تفرضها املواقف املطروحة
تارخييا .ففي العهدين األموي والعبايس تبلورت مبادئ احلداثة يف الرصاع بني النظام القائم عىل السلفية،
ً
تارخييا ،يف رأيه ،من خالل «تيارين للحداثة:
العربية
احلداثة
ّلت
ث
ومت
النظام.
هذا
تغيري
عىل
العاملة
والرغبة
ً
األول سيايس -فكري ويتمثّل من جهة ،يف احلركات الثورية ضد النظام القائم ،بد ًءا من اخلوارج وانتها ًء
مرورا بالقرامطة واحلركات الثورية املتطرفة ،ويتمثّل ،من جهة ثانية ،يف االعتزال والعقالنية
بثورة الزنج
ً
(((2
اإلحلادية ،ويف الصوفية عىل األخص» .

هذه الصيغة األدونيسية للحداثة تفتقر ،يف رأينا ،إىل املوضوعية واإلقناع ،فالتقاء هذه احلركات حول
الوحدة بني «احلاكم واملحكوم» ويف شعاراهتا النظرية الداعية إىل نظام يساوي بني الناس اقتصاد ًيا

( ((2كمال أبو ديب« ،الحداثة ،السلطة ،النص »،فصول ،السنة  ، 4العدد  ،3ج  :1الحداثة في اللغة واألدب (نيسان /أبريل -حزيران/
يونيو  ،)1984ص .35

( ((2أدونيس ،الثابت والمتحول :بحث في اإلبداع واإلتباع عند العرب 4 ،ج (بيروت :دار الساقي ،)]2006[ ،ج  :4صدمة الحداثة
وسلطة الموروث الشعري ،ص .6
( ((2عبد العليم محمد إسماعيل علي ،ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث (القاهرة :دار الفكر العربي ،)2011 ،ص .127-109
( ((2أدونيس ،ص .10
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كافيا لتصنيف هذه االجتاهات
وسياسيا ،وال يفرق بني الواحد واآلخر عىل أساس من جنس أو لون -ليس ً
ً
عممنا مفهوم احلداثة يف التاريخ ،ومثل هذه احلركات ال خيلو منها تاريخ
ولو
حتى
احلداثة،
زمن
يف
مجيعا
ً
ّ
أي جمتمع؛ فاخلوارج مجاعة دينية إقصائية تنفي التعدد واالختالف وتقتل من خيالفها الرأي والعقيدة،
واملعتزلة مجاعة كالمية دينية تؤمن بالعقل وقدرته الكاشفة ملقاصد الترشيع وتطابق أحكامه مع أحكام
ً
تناقضا ال تباي ًنا .كام أن مثل هذه احلركات حتدث باستمرار يف
الدِّ ين ،فام الذي مجع بينهام؟ إهنام يمثّالن
تاريخ البرشية ،وهي أقرب إىل مفهوم احلركات اإلصالحية منها إىل احلركات احلداثية ألهنا حركات مل
تبتدع رؤية ومل تسع إىل جتاوز ما هو سائد ومل تتجه إىل املستقبل ،بل هي يف عودة دائمة إىل األصل الذي
تؤمن بثباته ووحدته.
›‹

ّأما تيار احلداثة الفنية يف الثقافة العربية ،فهو ،يف رأي أدونيس ،حركة مثّلها أبو نواس وحرك عجلتها،
ومتثلت أهدافها يف السعي إىل «االرتباط باحلياة اليومية كام عند أيب نواس ،وإىل اخللق ال عىل املثال ،خارج
التقليد وكل موروث كام عند أيب متام»(ّ . ((2إل أن أدونيس يعود ليقتنص اللحظة املفصلية يف تاريخ املجتمع
العريب ،وهي حلظة االنتقال من املشافهة إىل الكتابة ،فيذهب إىل أننا «ال نقدر أن نحيط بنشأة احلداثة يف
املجتمع العريب ،عىل الصعيدين :السيايس -الفكري  -االجتامعي ،من جهة ،والشعري من جهة ثانيةّ ،إل
إذا أدركنا معنى انتقال العرب من اخلطابة إىل البداوة ،أو من الشفوية إىل التدوين»( .((2واللحظة االنتقالية
هذه يمثّلها ،يف رأيه ،القرآن «فالقرآن هناية االرجتال والبداهة .هو ،بمعنى آخر ،هناية البداوة وبداية املدنية».
وهذه الرؤية النسبية ملفهوم احلداثة سيطرت عىل معظم كتابات أدونيس ،عىل الرغم من تقاطعها ،يف كثري
مما طرحته ،مع رؤى احلداثة ،وعىل الرغم من توظيفها االنتقائي لبعض املسارات دون غريها.

ّأما بنيس ،فقد جعل احلداثة حالة حمددة املعامل؛ فهي ،يف رأيه ،نمط حياة وتصوير جمتمع وثقافة تقنية
تكتسح اإلنسان والطبيعة( .((2وهي يف الفن حتويل زمن الشعر من اإلنشاد إىل زمن الكتابة الذي هو
وعي نقدي يعيد تكوين اللغة والذات واملجتمع(.((2
نقيض السائد الذي يفكك زمن املوروث من خالل ّ
واحلداثة العربية ،يف رأيه ،حلظتان :األوىل جيل جربان ،والثانية هي تلك التي جتلت منذ مخسينيات القرن
ين تدعم به
حس كو ِّ
العرشين وحتى اليوم .واللحظة الثانية من احلداثة العربية تعتمد ،يف رأيه ،عىل ٍّ
مسلامت اللحظة األوىل بخصوص عدد من حماورها( ((3التي تتمثّل يف اخلروج عىل الشعر العريب القديم،
معيارا للشعر والشاعر ،وإعادة قراءة الشعر العريب ،قديمه وحديثه ،يف
واعتامد الشعر الغريب (الكوين)
ً
ضوء معطى روح العرص.
وللحداثة ،يف رؤية بنيس ،مسارات عدة ال مفر ألحد من التورط فيها ،وتتجىل يف مستويات عدة:

 حداثة الدولة :وتتمثّل يف تقنيات التجهيز والقمع ،وهي تقنيات ال ختتارها الدولة العربية ،فالغرب هوالذي يفرض نمط الغرب املسموح به أو املرغوب فيه للعامل العريب ،وهذا املستوى من احلداثة مقطوع عن
معا.
اجلذور وعن املايض واملستقبل ً
( ((2المصدر نفسه ،ص .6
( ((2المصدر نفسه ،ص .19
( ((2محمد بنيس ،سؤال الحداثة (الدار البيضاء :دار التنوير؛ بيروت :المركز الثقافي العربي ،)1981 ،ص .132
( ((2المصدر نفسه ،ص .44
( ((3المصدر نفسه ،ص .145
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 حداثة املؤسسات املضادة :وتتحدد باعتبارها طريقة للتنظيم االجتامعي والسيايس ،وهي معطى غريباألمة أو األممية .وقد
يقوم عىل مرتكزات احلداثة التي هي :الديمقراطية وحرية التعبري واعتبار الوطن أو ّ
نموذجا لبنيتها ،األمر الذي جعلها امتدا ًدا للسلطة
ظلت هذه احلداثة هتجس بالسلطة والدولة باعتبارها
ً
ال ً
حتول هذا النمط يف العامل العريب إىل وسائط تضمن استمرار الدولة وهيمنتها.
بديل منها .لذلك ّ
 حداثة املعرفة :تتشعب فروعها ،ومن ضمنها حداثة اإلبداع يف خمتلف األجناس األدبية .واحلداثةالشعرية العربية تب ّنت ،يف رأي بنيس ،معايري مغايرة ملعيار مدرسة النهضة ومعيار نازك املالئكة ،وهذه
املعايري املتبناة ّ
أطرها معيار احلداثة الغربية؛ فهي أسست لرتاثها يف مستقبلها الغريب.

تبي رؤية بنيس عمق املفارقة بني احلداثة كمقولة نظرية واحلداثة كحالة سوسيولوجية متشعبة تنشأ من
ّ
يفرق بني حداثة الدولة العربية التي متثّلت يف تقنيات التجهيز
تفاعالت عدة داخل املجتمع؛ فبنيس ّ
والقمع وحداثة املؤسسات االجتامعية املضادة ،وحداثة املعرفة التي ربطها بمرشوع النهضة .عىل الرغم
من ربطه حداثة الدولة باحلالة املفروضة من الغرب ،وحداثة املؤسسات باحلالة املستعارة من الغرب ،فإنه
ُيرجع حداثة الفكر إىل عرص النهضة العريبً ،
علم أن مفهوم النهضة نفسه حالة استعارية ومماهاة سطحية
يف تاريخ احلداثة الغربية؛ فمرشوع النهضة العربية عبارة عن حماوالت لتوطني التفكري النقدي الغريب يف
الثقافة العربية ،ومعظم شخصياته يمثّلون حلظة االنفتاح ،بحامسة كبرية ،عىل العقل الغريب ،حتى أن طه
حسني الذي ُي َع ّد الشخصية األبرز هلذه املرحلة يدعو رصاحة يف كتابه مستقبل الثقافة املرصية إىل تب ّني
العقل الغريب ،فعرص النهضة يمثّل ذروة االتصال والتمثّل والتوظيف ملناهج الغرب .كام أن رؤية بنيس
يعد ،يف
والبعد املعريف التأميل الذي ّ
تساوي بني تقنيات التحديث املادية ومنجزات التكنولوجيا الغربية ُ
رأينا ،املؤرش األبرز عىل اخلصائص املعممة للحداثة.
البعد النقدي الذايت ملقوالهتا وعالقتها بالواقع
من أبرز املشكالت التي وقعت فيها احلداثة العربية غياب ُ
الذي ترشّ حه؛ فهي حداثة سادرة يف نشوهتا باقتناص صيغها اللغوية التي تنحتها أكثر من النظر إىل هذا
الصيغة باعتبارها قدرة كاشفة حلركة اجتامعية متعددة األبعاد جتري أمامها؛ فاحلداثة يف مذهب خنسة
(((3
برج سكون الواقع
وعي باحلياة ونسف لتقديس «الساكن واملوروث»  ،واحلداثة العربية بدأت ،يف رأيهِّ ،
العريب اخلانع وتف ُّتح الوعي اجلديد( .((3وقد جتسدت يف ثالثة مسارات :أوهلا حداثة الشكل التي بدأت مع
إنجازات الرواد األوائل يف العراق (السياب ونازك املالئكة والبيايت) ،وذلك من خالل جتاوزهم الوزن
والقافية ،ووصلت إىل قمة جتليها مع قصيدة النثر( ،((3وثانيها حداثة املوضوع التي برزت مع الشعراء
سياسيا ،وذلك بإدخال اليومي يف الشعر ،وثالثها حداثة املوقف التي بدأت بجربان وتطورت
التقدميني
ً
وحتول القصيدة إىل كون شبكي مستقل.
إىل بحث دائم عن حداثة تصهر كل يشء باجتاه املستقبلّ ،

يوحد مصادرها،
مكوناهتا يف شمول ّ
تتسم رؤية خنسة بتجزئة احلداثة إىل مسارات ال تستطيع اجلمع بني ّ
عىل الرغم من أن هذه املسارات الثالثة تعود إىل حلظة االلتقاء بالثقافة الغربية ،فكرس الوزن والقافية ال
ُيقرأ بعيدً ا عن عملية تطور تارخيية طويلة للنص الشعري العريب؛ فهي حماوالت توافرت هلا الرشوط
الداخلية واخلارجية يف أربعينيات القرن العرشينّ .أما إدخال اليومي يف الشعر ،فليس بالشأن الكبري؛
( ((3وفيق خنسة ،جدل الحداثة في الشعر :دراسة تطبيقية (بيروت :دار الحقائق ،)1985 ،ص .34
( ((3المصدر نفسه ،ص .35
( ((3المصدر نفسه ،ص .35
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فمنذ القديم كان اليومي يلج الشعر ،أكان يف العرص العبايس أم يف عرص الدول املتتابعةّ ،إل أنه اكتسب
سياسيا مع دخول التفكري املاركيس البالد العربية ،ودعوات التيار الرومانيس إىل الصدق العاطفي.
طابعا
ً
ً
ومنجزا؛ ويعود ذلك إىل
ا
تنظري
متامسكة
فلسفية
رؤية
محلت
التي
الوحيدة
التجربة
فهي
جربان،
حالة
ّأما
ً
ً
الثقافة اخلاصة بجربان واستيعابه للرومانسية الغربية ،وحياته األمريكية التي استوعب روحها؛ فجميع
هذه املسارات تفتقر إىل االتساق داخل منظومة فلسفية أو اجتامعية أو سياسية ّ
جتذرها كظاهرة غري نخبوية
وغري معزولة عن سياقاهتا؛ فهي ظاهرة فنية فرضتها رشوط تارخيية حمددة من دون أنْ تكون إفرازً ا حلراك
اجتامعي شامل .واحلداثة ،كام ذهب حممد برادة ،ال يمكن فهمها خارج محوالهتا اإلبستيمولوجية الكامنة
وراءها؛ فهي ترتبط بأسئلة طرحتها احلضارة الغربية يف سياقاهتا التارخيية التي أفرزت جتارهبا يف املجاالت
املختلفة( .((3وحتى يف جمال االستعامل األديب والنقدي ،اتسمت احلداثة العربية بالشعارية والتصنيف
اجلديل ،وهي ال ختتلف ،يف رأيه ،عن كثري من املصطلحات التي هاجرت إىل العامل العريب عرب املثاقفة
والتواصل احلضاري؛ لذا ال يمكن فهم احلداثة العربية بعيدً ا عن احلداثة الغربية ( .((3فربادة يمتلك وعي ّا
نقد ًيا عميقًا بمكونات احلداثة العربية وإشكالياهتاّ ،إل أنه يتحاشى يف معظم دراساته تناول احلداثة العربية
يف عالقتها بمنظومة القيم العربية وسياقاهتا السوسيولوجية ،ولعله اشتغل عىل خطاب احلداثة يف برجها
البعد السوسيو -سيايس.
النخبوي بسبب منزعه األديب النقدي أكثر اشتغل عىل ُ

عىل الرغم من ربط خالدة سعيد بني احلداثة وظهور األفكار والنزعات التارخيية التطورية ،وتقدم املناهج
التحليلية والتجريبية التي تسعى إىل تعريف اإلنسان من خالل حتديد جديد لعالقته بالكون ،فإهنا مل حتدد
هذه األفكار والنزعات واملناهج داخل املامرسة العربية؛ فاحلداثة ،يف رأهيا ،إعادة نظر شاملة يف منظومة
يكون صورة العامل يف وعي اإلنسانّ ،إل أهنا تصف حالة افرتاضية
املفهومات والنظام املعريف ،أو ما ّ
(((3
وأشوا ًقا حيلم هبا مجيع املفكرين العرب؛ فرؤيتها ال تعدو كوهنا إعادة صوغ ملقوالت احلداثة الغربية ،
وهي ترى أن احلداثة تصحيح لوضعية استالب عن طريق رصاع خيوضه اإلنسان مع منجزاته السابقة
التي حتولت إىل جتريدات وبنى وتقاليد وأنامط ،وحتطيم للصورة القديمة ،وتفكيك للذاكرة من أجل إعادة
تنظيم عنارصها( .((3وبذور احلداثة العربية ،يف رأهيا ،تكمن يف توجهات مفكري بدايات القرن العرشين
من خالل القطيعة التي أحدثوها مع املرجعية الدينية والرتاثية ،واالستعاضة عنهام بمرجعيتني بديلتني مها
العقل والواقع التارخيي( .((3وال ختفى يف حديث خالدة سعيد احلامسة الكبرية لبذر مصطلحات ومفاهيم
معرفية حترك سكون املعرفة العربية؛ فللقطيعة ( )Noveltyرشوطها التي مل تتحقق يف املجتمع العريب
نوعي ،ويف
احلديث ،وربام تشكل ثورات الربيع العريب مقدماهتا التي تيش بتحويل مسار الرتاكم إىل حتول
ّ
الفكر واالجتامع هي حتوالت ُتدث انقال ًبا يف أنامط التفكري وأساليب العيش ،وال أعتقد أن ما وصفته
حدث مع بدايات القرن العرشين .ورؤية طه حسني كانت ثورة يف التفكري العريب من خالل حماولة عقلنة
( ((3محمد برادة« ،اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة »،فصول ،السنة  ،4العدد  ،3ج  :1الحداثة في اللغة واألدب (نيسان/
أبريل -حزيران /يونيو  ،)1984ص .11
( ((3المصدر نفسه ،ص .23

( ((3خالدة سعيد« ،المالمح الفكرية للحداثة »،فصول ،السنة  ،4العدد  ،3ج  :1الحداثة في اللغة واألدب (نيسان /أبريل -حزيران/
يونيو  ،)1984ص .26
( ((3المصدر نفسه ،ص .29
( ((3المصدر نفسه ،ص .27
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التفكري ،وهو وظف مناهج منجزة ال مناهج مبتدعة ،فحضور مذهب الشك والتحليل االجتامعي ال
خيفى يف دراساتهّ ،أما ثورته ورفاقه عىل املرجعية الدينية والرتاثية ،فهي مل تصل إىل مرحلة القطيعة ،ذلك
ُ
توظيف مناهج أكثر ّمما هي ثورة مناهج ،وقد ظلت من دون سند اجتامعي حيرسها أو يرشعنها ،ومن
أهنا
دون موقف سيايس أو كشوف معرفية تعززها ،وال تعدو كوهنا حركة أكاديمية مل تستطع تفكيك السائد،
ناهيك عن القطيعة ،فام زال وعي اإلنسان العريب ّ
يتشكل يف إطار الوعي الديني الطائفي والعشائري ،وما
زال وعي احلداثة العربية يرهتن ،يف مصطلحاته ومفاهيمه ،للحداثة الغربية ،وما زال استعامل العقل يف نقد
هذين الزمنني (الديني والعشائري) من املخاطر الكربى التي تعوق حرية املفكر العريب.

البعد التنظريي غري السياقي للحداثة العربية يف توصيف الدكتور متام حسان للحداثة؛ فام هو،
يتجىل ُ
يف رأيه ،مفهوم متجانس يف املجاالت املختلفة من النشاط اإلنساين ،بل هو مفهوم خيتلف من جمال إىل
جمال ،ويتسم بالنسبية يف احلاالت كلها( .((3احلداثة يف نصوص التاريخ تعني حركة الزمن من املايض
البعيد إىل ٍ
ماض قريب أو إىل زمن حارضّ ،أما يف نصوص اإلصالح االجتامعي ،فهي أقرب إىل نصوص
التغيري .واحلداثة يف عرف املنتجني من الفنانني والباحثني ورجال الصناعة وأمثاهلم  -ترتبط بمفهوم
االبتكارّ ،أما يف عرف رجال الدِّ ين فتعني اخلروج واملروق من الدِّ ين ،وتقرتن يف حقل العادات والتقاليد
باملستهجن( .((4هذا التنظري النقدي يقبض عىل حقائق حداثة منجزة يف السياق الغريب ،ال عىل وصف
حلداثة عربية ،ألن هذا التوصيف ال ينطبق عىل أي مسار من مسارات املجتمعات العربية يف تلك
اللحظة؛ فاحلداثة «حساسية وأسلوب ما» ،كام يشري إدوار اخلراط ،وهي نفي ونقض لنظام التقاليد التي
رسخت ،وقلق دائم ال يتجاوزه الزمن ،وتنطوي عىل نوع من اهلدم املستمر يف الزمن من دون أن يتحول
إىل بنية ثابتة(.((4

العزاوي من أعنف الذين اختذوا مواقف صارمة يف حتديدهم مفهوم احلداثة وأبعادها ،واحلداثة
كان فاضل ّ
العربية وعالقتها بالداخل واخلارج .فاحلداثة  -يف رأيه  -ومهام ذهب الناس يف أمرها ،هي قضية ترتبط
بظهور العقل العلمي الكوين أول مرة يف التاريخ ،وبالروح التي بثّها يف هذا العرص الذي نعيشه(.((4
واحلداثة العربية مل تكن ،يف رأيه ،سوى نسخة شائهة عن حداثة الغرب ،و ُيرجع هذا املسخ يف احلداثة
العربية إىل عجز العرب عن حل جمموعة التناقضات التي يعيشوهنا( .((4فاحلداثة ليست مقوالت تنظريية،
بل هي تداخل عميق بني جمموعة من املؤسسات املجتمعية :سياسية وفكرية واجتامعية ،وما سوء الفهم
الذي واجه احلداثة اإلبداعية العربية ّإل سوء فهم هذه املنظومات املتداخلة(.((4

( ((3تمام حسان« ،اللغة العربية والحداثة »،فصول ،السنة  ،4العدد  ،3ج  :1الحداثة في اللغة واألدب (نيسان /أبريل -حزيران/
يونيو  ،)1984ص .129
( ((4المصدر نفسه ،ص .28
( ((4إدوارد الخراط« ،قراءة في مالمح الحداثة عند شاعرين من السبعينيات »،فصول ،السنة  ،4العدد  ،3ج  ،)1984( 2ص .57

العزاوي ،بعيدً ا داخل الغابة :البيان النقدي للحداثة العربية ،منشورات المدى ،دراسات؛ ( 2دمشق :دار المدى،)1994 ،
( ((4فاضل َ
ص .110
( ((4المصدر نفسه ،ص .13
( ((4المصدر نفسه ،ص .41
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كثريا عن رؤية فاضل العزاوي؛ فاحلداثة العربية ،كام جت َّلت يف جملة
وال ختتلف رؤية حممد مجال باروت ً
إشكاليا ،وذلك لصعوبة وجود حل نظري مقبول لقضيتها يف حقل
شعر ،تكتسب ،يف رأيه ،وجو ًدا
ً
الكتابة الشعرية وأسئلتها ،وطبيعتها ووظيفتها وآلياهتا -خارج سياق إجابة أيديولوجية عامة عن معاين
مفهوم احلداثة يف حقول الوعي االجتامعي األخرى عمو ًما ،ويف حقول الوعي االجتامعي املجاور للوعي
اجلاميل والشعري(.((4

نلحظ من خالل ما عرضنا من مقوالت احلداثة العربية أن مصطلح احلداثة جرى تب ّنيه يف قواميس املعرفة
العربيةّ ،إل أن هذه املقوالت مل تسلم يف معظمها من الفخاخ التي نصبتها احلداثة الغربية املنِتجة؛ فقد ُأعيد
قول وجهات نظر احلداثة الغربية باعتبارها قيمة إنسانية وكونية عابر ًة للحدود الزمكانية ،األمر الذي
رحلة إىل السياق العريب يف جمموعة من التناقضات:
أوقع احلداثة ا ُمل َّ
أول هذه التناقضات هو الوقوع يف فخ النمذجة؛ فاحلداثة العربية سعت من خالل تب ّني مواقف احلداثة
الغربية إىل جتاوز النموذج واملثال ،والعمل عىل هدمه من جهة ،والبحث عن البدائل من جهة أخرى.
وهذا التوجه فرض عليها رصاعات ومهية داخل سياقها املكاين من جهة ،ووقوعها يف فخ النمذجة من
جهة أخرى ،فأصبحت تردد مقوالت احلداثة الغربية ذات السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس
املغاير.

وثاين هذه التناقضات هو وهم النزعة املستقبلية؛ فاحلداثة العربية زعمت أهنا حركة تتخلص من املايض
من أجل املستقبلّ ،إل أهنا مل تنتبه إىل أن خطواهتا املتسارعة نحو املستقبل تتجه برسعة نحو املايض ،مايض
الغرب الذي قتل احلداثة بحثًا وجتاوزها إىل حالة ما بعد احلداثة التي هي حالة التشظي والكوالج والتنوع
واالختالف ،وهذا ما أوقع احلداثة العربية يف تناقض واضح؛ إذ تبدو ّأنا حركة مستقبليةّ ،إل أن تفكيك
يبي أن جذورها ذات طابع ماضوي.
مقوالهتا ّ
وقعت أسئلة احلداثة العربية ً
أيضا يف جمموعة من املفارقات :تكمن أوالها يف التناقضات القائمة بني أسئلة
الفرد وأسئلة اجلامعة؛ فاحلداثة العربية نخبوية ليربالية التوجه ،وإنْ استضافت بعض مقوالت االشرتاكية؛
إذ تب ّنت احلداثة العربية مقوالت احلداثة الغربية من دون اعتبا ٍر الختالف السياقات االجتامعية
واالقتصادية والسياسية والروحية للحداثتني .كام ّأنا تب ّنت أسئلة احلداثة الغربية التي هي أسئلة الفرد يف
سياق ديمقراطي وحقوقي داخل زمن اقتصاد الرفاه ،وأمهلت أسئلة املجتمع العريب الكلية التي هي ،يف
رأينا ،أسئلة اجلامعة يف سياقها السيايس الذي يطرح سؤال الديمقراطية واحلرية ،ويف سياقها االجتامعي
الذي يطرح سؤال العدالة االجتامعية واملساواة ،ويف سياقها االقتصادي الذي يطرح سؤال الفقر واجلهل
واملرض ،وهذه األسئلة أصبحت ،إىل حدٍّ ما ،من مايض املجتمعات الغربية.
بالبعد الثوري أو وهم الثورية؛ فاحلداثة الغربية كانت ُتثّل ً
خطا ثور ًيا ألن
ّأما املفارقة الثانية ،فتتصل ُ
ثوريتها تكمن يف مقاومة النزعة العقالنية والوضعية يف احلضارة الغربية ،وذلك من خالل اإليغال يف
ّ
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الغرائبي والسحري والعبث والتمرد وغري ذلكّ .أما احلداثة العربيةّ ،
فوظفت األدوات ذاهتا من أجل
مواجهة واقع مل تكن العقلنة والتجريب يمثّالن نظامه التفسريي ،وهذا أمر جعل احلداثة العربية يف حالة
املتعي.
ثورة دائمة عىل واقع افرتايض ال داخل واقعها
ِّ

خاتمة
كشفت هذه الدراسة مالبسات عدة تتصل باحلداثة من حيث املفهوم واملوضوع والتاريخ واملكان؛
فاحلداثة من حيث املفردة كلمة معممة عىل نحو جيعلها ظاهرة تتكرر باستمرار ،وقد جتلت بوصفها
ومؤسسة ملقوالهتا النظرية الكاشفة ألبعادها النظرية والعملية يف الغرب .وقد
حالة واعية نفسها
ِّ
بلورت مفاهيمها وعملت عىل تعميمها يف العامل ،وأعاهنا عىل ذلك وضع اقتصادي وعسكري وثقايف
متميز .كام استضيفت احلداثة الغربية يف العامل العريب ،وسعت جمموعة من الشخصيات إىل طرحها
كإشكالية ،ووظفت مقوالهتا يف تأسيس حداثة عربية منذ وقت مبكرّ ،إل أن هذا اجلهد عجز عن
تأسيس حداثة عربية قادرة عىل اخرتاق مؤسسات املجتمع العريب ،فكان التحديث املادي يرتبط
بتكنولوجيا احلرب والقمع أكثر من ارتباطه بتغيري البيئة املادية املحيطة باإلنسان العريب ،فظلت ،نتيجة
ذلك ،حداثة العرب حداثة نخبوية ارتبطت بمرشوع شخصيات قادرة عىل إضافة الكثري إىل مرشوع
احلداثة التنظريي يف مساره املعومل ،ولكنها عاجزة عن بلورة حداثة عربية تتساوق مساراهتا الفلسفية
واالجتامعية واالقتصادية واحلقوقية يف شمول يوحدها يف نسق أو أنساق تتناظر مع النظام االجتامعي
الذي تتحرك يف إطاره .ومهام يكن من أمر مالبسات احلداثة العربية وعالقاهتا ،فإن مستقبلها مرهون
بقدرهتا عىل تفجري أسئلة سياقها الذي تتحرك فيه ،حتى وإن أدى هبا هذا التوجه إىل السري عىل طرق مل
ترس عليها احلداثة الغربية.

